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 گزینه صحیح را انتخاب کنید

 مهم ترین عامل در تعیین هدف ها و رفتارهای یک شخص چیست ؟ .1

 د: محیط         : اعتقاداتج                       : پدرو مادر و اجتماع ب                   الف : تربیت    

 کدام گزینه از ثمرات اعتقاد به توحید در بُعد فردی نیست ؟ .2

 : حس مسئولیت نسبت به دیگران بالف : حُب خدا                                    

 : ثبات شخصیت                               د : نفی طبقات اجتماعیج

 امیال و غرایز مادی و معنوی خود را ............کسی که در مسیر توحید گام بر میدارد ، تالش می کند   .3

 : مقدم بر هر چیز دیگری نماید بالف : سرکوب نماید                                                

 کامل و درست رسیدگی نکندد:     : تابع فرمان خدا سازد  ج

 در آثار اعتقاد به توحید ، وسعت دید .............................. را می خشکاند  .4

 جهل د:  : نفاق ج                         : انفاق ب                          : ریشه ترس     الف

 موحد واقعی انسانی ...................... می باشد  .5

 عالم د:   : حکیم ج                       : صبور ب                        الف : امیدوار       

 غلطصحیح یا 

 انسان مومن به حیواناتی که ضرری برای او ندارند ، آسیبی نمی رساند .   .6

 انسان موحد بدن خود را امانت خدا نمی داند .  .7

 هر حادثه ای در عالم که ما حکمت آن را ندانیم ، بی حکمت می باشد .  .8

 افق دید آدم موحد به مسائل مادی و نیازهای پست و حقیر خالصه می شود .    .9
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 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

 .......... آسوده و راحت است . و ......... .................. ، ............در بحث وسعت دید ، موحّد از ......... .10

 رت است از .........................................................محبت عبا .11

 به طور کلی انسان ازهر چه لذت ببرد آن را دوست دارد خواه ............... باشد خواه ............ .12

 ده استکسی که دل به هوای نفس سپرده و او را معبود خود قرار داده ، گرفتار .................. ش .13

 حس مسئولیت نسبت به مخلوقات از آثار اعتقاد به .................. در بُعد .............. می باشد .14

 جامعه ی توحیدی ، جامعه ای است که ................................................. زندگی و حرکت می کنند . .15

 عالم ............... نیست . از نظر انسان موحد هیچ حادثه ای در .16

 . .... هستندوقتی ما یک خدایی هستیم ، معنی اش این است که مردم جامعه ...................... .17

 می باشد . آن را توضیح دهید. «حب خدا»اعتقاد به توحید در بُعد فردی  از آثار .18

 پیام آیات 

 پیام آیه را بنویسید «والذینَ آمَنوا اَشدُ حَبًا هلل» .19

 «تخذوا عَدوی وَ عَدوکم اَولیاءیا ایها الذین آمنوا ال ت» .20

 «الذی خلَقَکم والذین من قبلکمیا ایها الناس اعبدوا رَبًکم »  پیام آیه را بنویسید .21

 پاسخ کامل بدهید

 ثبات شخصیت از آثار اعتقاد به توحید در بُعد فردی است یا اجتماعی ؟  .22

 ثبات شخصیت را توضیح دهید  .23

 درخواست و دعای خویش را باید بر چه کسی عرضه کنیم ؟ .24
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 چرا برخی از انسانها در برابر هر خیر و شری که به آنها می رسد ، دو روش متفاوت در پیش میگیرند ؟  .25

 پرستشی که از روی ایمان و یقین باشد ، با پرستشی که یک جانبه وتنها به زبان باشد چه تفاوتی دارد ؟ .26

 انسان موحد آینده را به چه صورت در مقابل خود می بیند ؟  .27

 چهار مورد از آثار اعتقاد به توحید در بُعد فردی را بنویسید ؟ .28

 دن انسانی که به توحید اعتقاد دارد را توضیح دهید .امیدوار به حال و آینده بو .29

 در هندوستان چند طبقه اجتماعی وجود داشت ؟ نام ببرید .  .30

 تشکیل حکومت توحیدی را توضیح دهید . .31

د در کالم امام رضا )ع( که فرمودند )) بشروطها و انا من شروطها (( شرطی که امام بیان فرمودند چگونه بر توحی .32

 اجتماعی داللت دارد ؟ 

 

 


